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WATERWET

W e t g e v i n g s p r o c e s n i e u w e Wa t e r w e t
De wetsontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht gaan snel en zijn omvangrijk. Eén
ervan is de totstandkoming van een nieuwe Waterwet. De Waterwet zelf stond al op 12 maart van dit
jaar in het Staatsblad. Het wetsvoorstel voor de Invoeringswet met daarin het overgangsrecht, is op 2
juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels is op 19 oktober jl. de Memorie van Antwoord
aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer gestuurd. Daarin worden
vragen van de commissie beantwoord over onder meer deregulering, samenwerking in
(afval)waterketen, waterkwaliteit en de relatie tussen Waterwet en Wet ruimtelijke ordening. Op
oktober a.s. zal de commissie bespreken hoe de verdere voorbereiding zal verlopen en wanneer
plenaire behandeling kan plaatsvinden. Pas wanneer deze Invoeringswet is aangenomen
gepubliceerd, kunnen ook Waterbesluit en Waterregeling worden gepubliceerd.
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N i e u ws f l i t s
… Per 1 oktober jl. is de Wet dwangsom in werking getreden. De wet is van toepassing op situaties waarin sprake is van niet tijdig
beslissen op een aanvraag die, of een bezwaarschrift dat, is ingediend ná deze datum. Bestuursorganen moeten nu dus ook hun
financiële risico‟s inschatten bij vertraging in besluitvorming …
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Kip, ik heb je (niet)
Van de volgende situatie leerden we dat een ondernemer er als de kippen bij moet
zijn, wil hij de uitbreiding van zijn bedrijf daadwerkelijk kunnen realiseren en zijn
rechten voor de toekomst veilig stellen. Een legpluimveehouderij in Helden had
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voor 28.000 kippen en een nog uit te breiden gedeelte voor 18.429 kippen. Het
geheel was eerder vergund in een revisievergunning uit 2004. De discussie ging over
de vraag, of de gemeente zich voor de bestaande rechten terecht baseerde op alleen
de bestaande stal voor 28.000 kippen.
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N i e u ws f l i t s
… op 17 november 2009 stemt de Tweede Kamer over het voorstel voor een Crisis- en Herstelwet …
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BODEM

Ontwerpnorm ecologische risicobeoordeling
bodemverontreiniging
Het Nederlands Normalisatie Instituut heeft een ontwerpnorm gepubliceerd voo r
ecologische
risicobeoordeling
van
bodemverontreiniging
(ecotoxicologisch
onderzoek). Doel van de norm is het beschrijven van het onderzoeksproces waarmee
ecologische
stress
door
bodemverontreiniging
kan
worden
vastg esteld.
Belanghebbenden kunnen de Ontwerp NEN 5737 tot 15 november 2009
becommentariëren.
Het RIVM heeft in 2008 een hand-
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N i e u ws f l i t s
… Wabo: De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen is uitgesteld tot – naar verwachting – 1 juli 2010. De Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht brengt ongeveer 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-,
milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. Die gaan op in één vergunning: de zogenoemde Omgevingsvergunning …
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